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Beleidsplan
Stichting Volkskerstzang is de organisatie die jaarlijks ‘de Volkskerstzang’ organiseert in het
Dolfinarium. Alle informatie betreffende dit evenement wordt gepubliceerd op de website:
www.volkskerstzang.nl.
De Stichting Volkskerstzang is ingeschreven bij de KvK onder nummer 08102636
Bankrelatie Rabobank Harderwijk NL89RABO 03977.93.804
De Stichting heeft een overeenkomst met het Dolfinarium voor telkens drie achtereenvolgende jaren
en aan het begin van het jaar worden de data waarop het evenement wordt gehouden vastgesteld in
onderling overleg.
Om het evenement laagdrempelig te kunnen houden benadert het bestuur ieder jaar opnieuw
bedrijven om de Volkskerstzang te sponsoren. Het bestuur zoekt nieuwe middelen om het evenement
te kunnen financieren.
De organisatie van het bestuur is notarieel vastgelegd in statuten.
De Volkskerstzang is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de vertelling van het Kerstverhaal
het publiek dient maximaal mee te kunnen zingen
de koren worden begeleid door een vaste pianist door de organisatie aangewezen
de koren worden versterkt door een bedrijf dat door de organisatie wordt ingehuurd
alle koren krijgen de gelegenheid zich te presenteren in 5 blokjes van elke 3 minuten
de samenzang wordt standaard begeleid door het concertorkest van de Stedelijke Harmonie
Harderwijk
het concertorkest kan bij haar deelname aan het programma gebruik maken van een solist
(zanger)
het evenement is laagdrempelig, dat wil zeggen dat iedereen het moet kunnen bijwonen
los van elke kerkelijke of godsdienstige organisatie
met respect voor de boodschap van het Kerstverhaal
alle koren verlenen hun medewerking ‘Pro Deo’

Het programma van de Volkskerstzang, de volgorde van de samenzang, wordt ieder jaar vastgesteld
waarin het Kerstverhaal en de Kerstliederen centraal staan, met daartussendoor optredens van
diverse soorten koren en Kerstmuziek uitgevoerd door het Concertorkest van de Stedelijke Harmonie
die ook de begeleiding van de samenzang voor haar rekening neemt en bij binnenkomst het
voorprogramma en na afloop tijdens de dolfijnenshow en het vertrek van het publiek het naprogramma verzorgt.
Het bestuur
J.W. Groeneweg, voorzitter
J.P. Vedder, secretaris
R. Postma, penningmeester
E. den Harder, PR
G. Bushoff, coördinator
G.G. Agterhuis, presentatie
B. Kok-Foppen, vice-voorzitter
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